UN206_Diet Fuel Ultralean - Směs v prášku s vysokým obsahem
bílkovin, s cukrem (fruktózou) a se sladidlem. Průměrné výživové
hodnoty ve 100g: Energetická hodnota 1552kJ/364kcal, Tuky 5g (z toho
nasycené mastné kyseliny 1.3g), Sacharidy 31g (z toho cukry 4.7g), Vláknina
6.2g, Bílkoviny 46g, Sůl 1.5g. Vitamíny a minerály na 100g: Vitamín A
436μg/55%*, Vitamín D 3μg/60%*, Vitamín E 7.4mg/61%*, Vitamín C
44mg/55%*, Vitamín B1 0.6mg/55%*, Vitamín B2 0.9mg/64%*, Niacin
9.8mg/61%*, Vitamín B6 0.8mg/59%*, Kyselina listová 110μg/55%*, Vitamín
B12 1.4μg/55%*, Biotin 28μg/56%*, Kyselina pantothenová 3.4mg/57%*,
Draslík 921mg/46%*, Fosfor 375mg/54%*, Hořčík 205mg/55%*, Vápník
605mg/76%*, Chróm 62μg/155%*, Železo 7mg/55%*, Zinek 6mg/60%*, Měď
0.5mg/55%*, Mangan 1mg/55%*, Selen 30μg/55%*, Jód 82μg/55%*.
*-Referenční hodnota příjmu. Další účinné látky ve 100g: Garcinia cambogia
1.82g, Tolerase 6mg. Složení: Syrovátkový bílkovinný koncentrát (46%)
(mléko), maltodextrin, sójový bílkovinný izolát, kakaový prášek, HI-MAIZE®
kukuřičný škrob, kalcium kaseinát (mléko), káva, fruktóza, slunečnicový olej,
inulin, mléčný bílkovinný izolát (92% micelární kasein), citrát draselný,
Garcinia cambogia, mléčný minerální komplex, rýžový škrob, stabilizátor:
guma guar, xanthan, protispékavá látka: oxid křemičitý, Sladidlo (sukralóza),
L-askorbová kyselina, fumarát železnatý, D-alfa-tokoferyl-acetát, citrát
zinečnatý, nikotinamid, askorbát manganu, Tolerase™ (pH stabilní laktasa),
bisglycinát mědi, kalcium-D-pantothenát, retinyl palmitát, kyanokobalamin,
biotin, cholekalciferol, pyridoxin HCl, riboflavin, thiamin HCl, chrom-pikolinát,
jodičnan draselný, kyselina listová, seleničitan sodný. Doporučené
dávkování: Přidejte 2 odměrky (55g) do 200-300ml studené vody nebo
odstředěného mléka. Rozmixujte v šejkru nebo mixérem po dobu přibližně půl
minuty. Užívejte 1 až 2 krát za den. Upozornění: Nepřekračujte maximální
doporučenou denní dávku. Přípravek neslouží jako náhrada za denní pestrou
stravu. Není určeno pro děti, těhotné a kojící ženy. Ukládejte mimo dosah dětí.
Skladujte v suchu při teplotě do 25°C, mimo dosah přímého slunečního
záření. Chraňte před mrazem. Po otevření spotřebujte do 30 dnů. Referenční
hodnota příjmu je pro dospělého člověka 8400kJ/2000kcal. Upozornění pro
alergiky: Alergeny jsou vyznačeny tučně. Obsahuje výrobky z mléka a
sóji. Může obsahovat stopy skořápkových plodů, arašídů a korýšů.
Minimální trvanlivost do (viz EXP) / číslo šarže: viz spodní část obalu.
Příchuť: Caffé latté. Hmotnost: 1kg℮. Vyrobeno v Belgii. Prodávající: USN
CZ, s.r.o. Logistic Park Tulipan, Průmyslová 1368, 253 01, Hostivice Palouky, Česká republika. www.usn.co.cz

